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Bewindvoering

.. Nibud Jaarverslag 2017: iedereen zijn geldzaken in balans …
Hoogedelachtbare heer,

Een overzicht gepubliceerd door de Correspondent.
In het artikel staat: Lang verhaal kort: dit is het resultaat van een bescheiden wetje uit 1982 dat
volledig uit de klauwen liep. In het leven geroepen op verzoek van psychiaters en geriaters opdat
familieleden of vrienden voortaan de geldzaken van verwarden en mensen met dementie konden
waarnemen als – jawel – ‘beschermings-bewindvoerder.’
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Een groeimarkt:
Ik kan mij indenken dat sommige lieden hier hun boterhammen mee kunnen verdienen en meer. Ik
heb eerder de heer ----- genoemd (OGGZ-specialist/Senior-Wijkcoach/Wmo-Adviseur, hij heeft
volgens informatie op LinkedIn een eigen bedrijfje in Bewindvoering en Dienstverlening - ----- -.
‘Goed’, de hulpvrager loopt evenwel op de klippen. Sommige zullen het dus in stand willen houden,
want hun pensioen is hier mede afhankelijk van. Dit wekt weerstand op, ook manipulatief gedrag is
niet uitgesloten. - belangenverstrengeling
Een geriater is gespecialiseerd in complexe psychische en lichamelijke ziektebeelden en in sociale problemen
bij oudere mensen. De geriater kijkt naar dit geheel aan problemen. Hij probeert er ook voor te zorgen dat
ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Mensen noemen zich specialist of worden voor specialist gehouden op basis van iemands oordeel.
Op basis van andermans oordeel of gebrek aan beoordelingsvermogen krijgt iemand aanzien,
invloed, soms ook macht. Ook vanuit de Bavo (Panassiusgroep) werd getracht mij zo lang mogelijk in
naar hun denken ‘veilige en vertrouwde omgeving’ te laten, zonder in staat te zijn de essentiële
vraagstukken te analyseren. Men werkt geheel volgens ‘het systeem der bureaucratie’ en lijstje af en
hanteert dit als een diagnose vanwaar uit een plan wordt aangepakt. Hoe schadelijk is deze
bewindvoering wel niet? Men heeft totaal niet het vermogen om tot passende maatregelen te
komen, al is men in de waan. Een gebrek aan kennis aan de zijde van de psychiater overtuigt haar dat
ik aan een waanstoornis zou lijden. Een totaal verkeerd beeld, omgedraaid.
Is het vreemd dat fundamentele problemen niet (meer) worden opgelost? Ergens is er iets mis
gegaan in de staatkundige ontwikkelingen!
Ik ontving 2 mei een e-mail van Breinwijs, ‘Breinkunde voor zorgprofessionals’. In deze e-mail staat:
“De neurowetenschap is één van de snelst groeiende wetenschappen. In sneltreinvaart wordt er
steeds meer bekend over de werking van het brein en het functioneren van mensen. Daarmee komt
er spectaculaire kennis boven drijven over: leiderschap, emotie, stress en breinvriendelijk werken.”
(En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. –
Lukas 2: 35

Niet alleen Lukas, maar de Griekse en Hebreeuwse schrijvers schrijven wel meer over het hart, ook
over de ziel. Is het allemaal wel zo nieuw? Alsof de beoordeling van de psychiater juist is en dat het
drogeren van het brein - afgevlakt gevoelsleven - en het zenuwstelsel met ‘medicijn’ zo vriendelijk is,
gelet op het feit welke schade burgers hebben na 20 jaar gebruik.
Over het functioneren van mensen? Ziet toe dat u uw hart behoed! Naast de Bijbel lees ik andere
boeken, maar ik moet zeggen dat hetgeen ik als acht-jarige zag en later bevestigd werd, pas dertig
jaar later door mij in de Bijbel werd bevestigd. Voor mij is ‘spectaculaire kennis’ boven komen drijven
vanwege de psychosociale ontwikkeling. De intra-persoonlijke intelligentie ofwel toenemende
zelfkennis krijgt ook vorm door situaties als beschreven in het boek Openbaring 2.
Wij stammen af van apen, maar het dna van een varken is dichterbij. Aldus andere ‘wetenschappers’.
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De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene
brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met
hardigheid. – Ezechiël 34

Sommige ‘herders’ hebben hun aangezicht in de spiegel gemerkt, maar zijn weggelopen. Iemand die
ze hieraan herinnert wacht eenzelfde behandeling. Zo ben ik uit The Revival Fellowship weggedreven, en ondanks het herstel van collega’s - een moslim noemde mij ‘man van God’- heb ik ontslag
moeten aanvaarden omdat ik weiger mijn hart toe te sluiten: “
”
Sommige dominees** zeggen dat zij zich geroepen voelen, toch verkondigen zij een dwaalleer of
erger (een verderfelijke). Welke leer/onderwijzing volgt de burgemeester? ** Overigens ken ik maar
weinige die ‘ware meesters’ zijn. Deze zijn dienstbaar, nederig van hart.
David kende zijn klassiekers en werd koning. Of deze verhalen waar zijn of slechts tot de verbeelding
spreken (en niet meer zijn dan een ‘verhaaltje’) is niet iets om over te discussiëren. Ik presenteer het
als een opvatting en naar ik mag hopen kan de lezer zelfstandig analyseren. Het zijn dezelfde
leerprocessen (Grondbeginselen der Sociologie).
#

En Saul had het oog op David, van dien dag af en voortaan. – 1 Samuël 18 (bittere afgunst)

Wie wil overleven in een ‘vechtcultuur’, kan te rade bij militaire strategen. Neem OTVEM, de
standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen,
Mogelijkheden.
#

Met psychiaters moet men oppassen, want zoals het geval is bij andere instellingen is ook hier het
gevaar aanwezig van ‘stigmatiseren’ (brandmerken). [ overtuiging: de psychische toestand waarin
iemand verkeert die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering voor waar
aan te nemen. ] – Sociale Agogiek (psychosociale veranderingsprocessen)
Of ik al gebruik maak van kennis over leiderschap uit de neurowetenschap? Nazi-Duitsland dreef
veel van zijn mannen de dood in, onoverwinnelijk … ¿¡ Ik mag hopelijk volgend jaar 50 worden, maar
wat zich in de geschiedenis heeft ontwikkelt en voor de ogen van de medemens voltrok, heb ook ik
gedurende mijn leven voor mijn ogen zien gebeuren. Zag koning Saul hoe David in elkaar stak?
Volgens psychologische inzichten maakte hij gebruik van projectie om eigenschappen, met name
gebreken, bij de ander aan de kaak te stellen die hij zelf heeft. Ook stuurde hij ‘zijn mannen’ er op uit
om bij David een bepaald beeld te verwekken of te versterken dan wel te verbergen. Dit is van
invloed op de omgeving (direct en indirect).
Ik heb te maken gehad met diverse mannen en vrouwen die zich uitgeven voor psycholoog,
psychiater dan wel psychotherapeut die allen getuigen van cognitieve tekorten. Een psychiater heeft
daarnaast ook voor neurologie gestudeerd. Vanuit de psychotherapie probeert men iemands
persoonlijke situatie te verbeteren, terwijl ik de medemens laat zien hoe zij zelf invloed en regie
kunnen uitoefenen in de situatie. – contextgerelateerd (andere benadering).
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In onderlinge samenhang bezien, betekenen deze regels dat krachtens de Nederlandse Grondwet de
volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering. Hiermee
wordt voldaan aan de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het
hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht. – Parlementaire
Democratie

Het hoogste ambt: Vanouds is het koningschap een bijzondere vorm van leiderschap, ook met het
oog op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze is dan ook in de persoonlijke ontwikkeling een
generaal of andere overste in het leger overstegen. – geestelijk volwassen
Bij het vervaardigen van wetten lijkt mij dat het van belang is dat iemand dan ook de essentiële
vraagstukken zelfstandig kan analyseren. Hetzelfde is van belang bij de totstandkoming van
rechtsregels.
Hoe zit het met de burgemeester en de wethouders?
Velen zoeken het aangezicht des heersers; - kuddegedrag ofwel inzicht in sociale relaties. In sneltreinvaart wordt er steeds meer bekend over de werking van het brein en het functioneren van
mensen (Masterclass Breinwijs)? Er wordt niet meer bekend dan in vroegere tijden, maar ten gevolge
van de dezelfde leerprocessen worden wij ons hier meer van bewust. “Alles heeft een bestemden tijd,
en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.”
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; -Lukas 1

Wat leeft er in de mens, wat gaat er in zijn geest om? Hoe steekt de organisatie in elkaar? Voldoet
het aan wetten die door de mens worden gemaakt? Wie kent de facetten van de persoonlijkheid van
een mens?
‘Bewindvoerders: een groeimarkt in de schuldindustrie.’ Een lopende beschermingsmaatregel?
Maak dat de kat wijs! De structuurkenmerken hebben er alles van weg dat er sprake is van
‘systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden’! Totaal
géén bescherming, de misdaad speelt zich zelfs af onder het oog van de justitie en zelfs de rechtbanken zijn corrupt (onbetrouwbaar).
Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent
dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe
specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen
vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken, namelijk die van een algemeen
gerespecteerde buitenstaander.
Door in het bijzonder aandacht te besteden aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen en de bescherming
van individuele vrijheid van de burgers wordt in de parlementaire democratie het scheppen van ruimte voor
minderheden tegenover meerderheden de belangrijkste taak van de rechter. Die taak is belangrijk ter
bescherming van de burgers, maar natuurlijk ook ter bescherming van de democratie zelf.

Het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat en als dusdanig het toetsen van
de ontwikkelingen in de Europese Unie, dat is de taak! - gelijkwaardigheidsbeginsel
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In het eerste deel passeren de hiervoor geïntroduceerde hoofdrolspelers in de Nederlandse democratische
rechtsstaat de revue, - Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

Misschien eens een boek lenen uit de bibliotheek? Zou ik de heer Rutte ook aanbevelen sinds hij
problemen met zijn geheugen schijnt te hebben. Mensen met een universitaire opleiding zijn niet
noodzakelijk capabel om de burger die niet zo’n hoge opleiding heeft te sterken, dan wel in eigen
kracht te zetten. Als militair heb ik ook daarop acht gegeven! – ken uw organisatie
De medemens die mij onder de loep denkt te kunnen nemen en te bekritiseren, die kan er zeker van
zijn dat de spiegel voorgehouden wordt (ook wordt deze mij voorgehouden)! Indien iemand mij
denkt te moeten controleren dan wel op de huid te zitten of er zelfs in wil kruipen, die kon weleens
geheel onbehaaglijk in zijn/haar eigen vel gaan zitten. Het zal op uw neuronen dan wel uw zenuwen
werken – neurowetenschap.
In de relatie tussen staat en samenleving is dit erg frustrerend: mentaal uitputtend, zenuwslopend.
Gezaghebbers doen de burger (medemens) onrecht aan, geweld. Zullen de gevolgen hiervan uitblijven wanneer de overheden op een zelfde voet optreden, dan wel harder? – psychosociale
organisatie
De besluiten die worden genomen zijn dan naar dat men verstand heeft? Men weet dus niet wat
men doet, maar doet alsof? Schone schijn bedriegt, dat heb ik wel ervaren! Men weet dus totaal niet
meer wat de opdracht is, wat de doelstellingen zijn en welke de omgangsregels zijn. Een ongeregeld
zooitje is hier van gekomen en men gaat voort met de oogkleppen op. Mijn fantasie is levendig
genoeg om te bedenken wat voor scenario er opdoemt. Burgers denken dat een oorlog aanstaande
is, sommige zijn van mening dat het niet (meer) af te wenden is. Armoede, schuldproblematiek,
voedselbanken - structuurkenmerken. De gevolgen zijn (mede) het gevolg van een ongebreideld
nastreven van eigen belangen. Deze ontwikkelingen zijn mij in het vluchtelingenwerk ook niet
ontgaan: geen oog voor de mens(waardigheid), maar voor het behalen van ‘targets’ alsof het een
commerciële onderneming is en persoonlijke doelen. Hetzelfde geld voor diverse onderwijs
instellingen waarvan (spijtig genoeg) een islamitische in het oog springt. De Nederlander is
ongevoelig voor hetgeen er binnen de eigen instellingen gebeurt.
Iemand met weinig zelfkennis maakt volgens psychologische inzichten vaak gebruik van projectie om
eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft zonder dat hij zich daar
bewust van is. – Zelfkennis

Vanuit de verschillende groeperingen hebben velen de kijkers op de islam gericht? Blind voor wat er
binnen de eigen kring gaande is (gevoelloos). Psychosociale ontwikkelingen en daaraan verbonden
psychische en psychosociale problematiek komt binnen elke gezin maar ook iedere menselijke
instelling of instituut voor. Psychosociale veranderingsprocessen staan al meer dan 4000 jaar op
schrift. Wanneer organisaties echter ‘gesloten’ zijn, dan is dit doorgaans beduidend. Moet men zich
zo nodig met ieder intern conflict bemoeien? Mensenhandel dan wel ‘verraad’ komt iedere generatie
opnieuw voor. Maatschappelijke zorg en dienstverlening zal daarom noodzakelijk blijven, maar
moeten benadeelden ‘gevangen gezet’ worden? Men doet er verstandig aan om aan een gezonde
ook passende weerbaarheid te werken. – gezonde omgang
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Nu wordt aan een schuldenindustrie ‘verdient’? Iets dat voor diefstal dan wel misdaad moet worden
gehouden wordt ‘juridisch niet onoverkoombaar’ voor inkomen gehouden (winstgevendheid)! Voor
deze criminele praktijken moet meer geld komen? Dit lijkt mij zeer ongepast. De veelplegers dienen
op gepaste wijze vanwege het op grote schaal overtreden van rechtstegels (en het niet onderhouden
van de rechtsstaat) sanctie opgelegd krijgen. Het invorderen van bevoegdheden en korten op
uitkeringen is naar mijn oordeel een vereiste.
Ik doorloop het proces … ‘je maintiendrai’
De ‘analyse van een conflictsituatie’ in een multiculturele samenleving waar de verschillende
instituten elk hun ideologieën hebben, hun eigen ideeën en opvattingen hanteren, elk hun eigen
begrippen ‘bezitten’ … een stuk groter van omvang dan een familiebedrijf, maar principieel niet
anders. Hoe goed je plannen en bedoelingen ook zijn, er ontstaat altijd wel ‘frictie’. Zorg ervoor dat
de plannen altijd gewijzigd kunnen worden (flexibiliteit – aanpassingsvaardigheid), maar verlies nooit
het doel uit het oog. – loyaal aan organisatie
Ik weet een ding: er zijn er maar weinigen die hun huid duur verkopen!
Hoe, burgemeester, gaan wij verder? 2 Koningen 6: 10 - 23: hoe zo’n grote ‘macht’ denkt u naar mij
te sturen? Zoals de organisatie in de achterliggende periode te werk is gegaan (in zijn geheel) biedt
geen oplossing van het probleem (geen perspectief, geen optie). Als 17 jarige zag ik hetgeen de
toekomst van het voortbestaan van een organisatie dan wel het bestaansrecht van anderen in gevaar
kon brengen. Ik mag dankbaar zijn dat ik een dochter heb waarvan haar vriend zegt ‘zij is wijzer dan
leeftijds-genootjes’. Het geeft mij enige troost in een tijd van ‘crisis’. Een crisis die voor een
toenemend aantal burgers in het verschiet licht zolang het gezat op eenzelfde voet verder gaat.
“Alleen een koning of souverein die inziet hoe de armoede ontstaat is bij machte hier iets tegen te
doen.” – anoniem, mei 2016.
“Deze situatie is - direct en indirect - volledig ontstaan door slechte besluitvorming en desastreus
leiderschap op nationaal niveau.” – zoals in de dagen toen Saul koning was te Israël
(structuurkenmerken).
Ik wacht …. !
Hoogachtend,

Lambert Speelman

Employability en de zoektocht naar passend werk …
Pagina 6 van 6

